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Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

Hemstädning
   ger dig tid över!
Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

Vi är ett kvalitetsinriktat städbolag som arbetat 
22 år i branschen och fl era av våra
kunder har varit med oss 
under hela  den tiden.

0709-40 21 95
offi ce@teamstadservice.se

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

ÖGONLYSNING

Nu startar vi ett 
samarbete med en 
specialist i diagnostik av 
ärftliga ögonsjukdomar 
hos hund och katt.

Måndag 2 maj

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

57 cm, avtagbar askfångare, 
lockhållare och termometer

WEBER MASTER TOUCH

1.995:-

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

SANDALVÄDER
KEEN VENICE

Keen sandal med ventilerande 
ovandel. Stötdämpade 

mellansula i EVA för bra 
dämpning. Förstärkt tåbox. 

Dam & Herr (svart)

TIMBERLAND TRAILRAY
Sandal med ovandel i skinn. 
Stötdämpande mellansula i EVA för 
extra komfort. Dam & Herr (svart). 

ORD. PRIS 699 KR

SALOMON RX MOC
Sko som är lätt och luftig och med 

dämpning och komfort som en 
löparsko. Senior (svart,blå,) & 

Junior (blå,lime) 

1099KR

NU399KR

Senior699KR 

 Junior399KR

Certifi erade 
takläggare

Ansvars-
försäkrade

10 års garanti
Sjöstedt & Bergstens

Tak & Bygg AB

0703-50 41 52 • 031-44 25 70 • ���������	�
�����
Kontakta oss för kostnadsfri offert • Ledetvägen 30, Alafors

Omläggning
 av tegel- & betongtak och 
ytpapp på låglutande tak

Montering
av plåtbeslag, hängrännor 

och stuprör

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 

för ALLA märken

�

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 1/5, mot kupong

Grillad 
kyckling

www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG
– din röst i regionen

En bra vård är 
inte tillräckligt. 
Vi kräver mer!

I anslutning till sitt 20-årsjubileum premierar Ale Rotary det vinnande UF-företaget Skrapan från Ale gymnasi-I anslutning till sitt 20-årsjubileum premierar Ale Rotary det vinnande UF-företaget Skrapan från Ale gymnasi-
um med ett resestöd på 3 000 kronor.um med ett resestöd på 3 000 kronor.

- Det är lika självklart att vi agerar i närområdet som i fjärran länder som Tanzania och Indien, säger Ola Jo-- Det är lika självklart att vi agerar i närområdet som i fjärran länder som Tanzania och Indien, säger Ola Jo-
hansson, president i Ale Rotary. Bet gäller både framgångsrika ungdomar från kommunen, som i det här fallet, hansson, president i Ale Rotary. Bet gäller både framgångsrika ungdomar från kommunen, som i det här fallet, 
och olika utsatta grupper.och olika utsatta grupper.

Skrapan-UF laddar nu upp inför Sverigefinalen för Ung Företagsamhet i Stockholm.Skrapan-UF laddar nu upp inför Sverigefinalen för Ung Företagsamhet i Stockholm.

- Bidraget är en välkommen förstärkning i vår finalsatsning, säger Oskar Eriksson vars seger i kategorin Bästa - Bidraget är en välkommen förstärkning i vår finalsatsning, säger Oskar Eriksson vars seger i kategorin Bästa 
Säljare vid regionfinalen i Göteborg kvalificerade laget till den nationella finalen.Säljare vid regionfinalen i Göteborg kvalificerade laget till den nationella finalen.

Rotary stöttar UF-företagRotary stöttar UF-företag
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